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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 november 2005

Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer H.
Putters (SP) over veiligheid
Fast Flying Ferries

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer R.
Vis (VVD) over de OVchipkaart

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
H.M.M. Rotgans (VVD) over
methoden voor opwekking
duurzame energie

4.
Omvorming ProBiblio

Besluit

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota Op de goede weg;
2. De veranderingen bij ProBiblio zoals onder meer vastgelegd in de
productbegroting 2006 van ProBiblio en inhoudende een herinrichting van
de organisatie conform de inhoudelijke indelingen van de
bibliotheekvernieuwing, een herinrichting van de begroting in producten en
integrale kostprijzen, te boordelen als passend in het provinciaal beleid op
het gebied van bibliotheekvernieuwing zoals vastgelegd in het
Bibliotheekplan Noord-Holland en de Marsroute bibliotheekvernieuwing
Noord-Holland;
3. Dit voorjaar, na besluitvorming door Provinciale Staten hieromtrent, ten
behoeve van de personele kosten die zijn gemoeid met de organisatorische
veranderingen binnen ProBiblio, aan ProBiblio een bijdrage te verlenen in
deze frictiekosten van 35% van het totaalbedrag van € 2.280.000,-, met een
maximum van € 790.000,-. Hiertoe::
a. in de jaren 2006, 2007 en 2008, onder voorbehoud van
vaststelling van de begroting door provinciale Staten, een bedrag
van € 130.000,- uit de provinciale begrotingspost voor ProBiblio
uit te keren, zijnde de helft van de middelen die vrijvallen door het
niet langer subsidiëren van de regiodirectie van kleine
bibliotheken;
b. bij het voorjaarsbericht integraal af te wegen om Provinciale
Staten voor te stellen een eenmalige begrotingspost op naam van
ProBiblio met een omvang € 400.000 op de provinciale begroting
op te voeren.
4. De gedeputeerde voor ZWC te machtigen verdere stappen uit te werken.
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Besluit

5.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid A.A. de Vries
(SP) over het afschieten van
damherten in de Amsterdamse
Waterleiding Duinen

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Agema (fractie Agema) over
handelwijze Milieufederatie
N-H inzake het conflict met
echtpaar ’t Hoen te ’sGraveland

7.
Convenant Waterinrichting,
(Water) Bodemsanering en
Ecologische
herstelwerkzaamheden Plan
Anna’s Hoeve in de
Gemeenten Hilversum en
Laren

8.
Vaststelling
Uitvoeringsprogramma
Jeugdzorg 2006

9.
Strategische verkenning
toekomst middenbestuur

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
- in te stemmen met de ondertekening door Gedeputeerde A. Moens van het
Convenant voor de Waterinrichting, de (Water)Bodemsanering en de Ecologische
herstelwerkzaamheden van Plan Anna’s Hoeve in de gemeenten Hilversum en
Laren.
- Akkoord te gaan met voorfinanciering vanuit de voorziening Bodemsanering
voor de kosten van Aanpassing waterinrichting (€ 800.000) en toekomstige te
ontvangen bijdragen ter dekking van de kosten van de Aanpassing waterinrichting
terug te laten vloeien in deze voorziening.

Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 vast te stellen, waarin is
aangegeven hoe de provinciale middelen voor jeugdzorg inclusief de middelen
voor het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg worden ingezet;
2. de gedeputeerde ZWC te machtigen om in het Uitvoeringsprogramma zonodig
wijzigingen van niet-ingrijpende aard aan te brengen in 2006, mits de
subsidieplafonds niet overschreden worden;
3. Provinciale Staten te informeren over dit besluit en hen het
Uitvoeringsprogramma ter kennisneming toe te zenden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de strategische verkenning toekomst middenbestuur
2. Kennis te nemen van de strategienotitie positionering middenbestuur
3. De verkenning en de strategienotitie ter kennisname door te sturen aan
Provinciale Staten met een begeleidende brief

10.
Grenskwestie en wegenbeheer Het college besluit:
in Amsterdam Noord
1. kennis te nemen van de mogelijke oplossingen voor de grens- en
wegenbeheerkwestie in Amsterdam-Noord,
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11.
Wijziging deelverordening
HIRB

12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) over het
gebruik van de banen op
Schiphol

13.
Statenvoordracht Waterlands
Wonen

14.
Procedure beleggingen

15.
Knelpunten rode contouren in
Streekplan Noord-Holland
Zuid; partiële
streekplanherziening

de gedeputeerden Poelmann en Mooij te machtigen te overleggen in welke
vorm deze punten zullen worden voorgelegd aan Provinciale Staten, conform
afspraak met PS ter bespreking in de vergadering van de statencommissie
Natuur, Landschap, Water en Milieu.

Het college besluit:
- naar aanleiding van de evaluatie van de HIRB-regeling Provinciale Staten voor te
stellen de Deelverordening herstructurering en innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen Noord-Holland 2004 op enkele punten te wijzigen.
- Na vaststelling door Provinciale Staten wijzigingsbesluit te publiceren in het
Provinciaal Blad.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- in te stemmen met de concept- statenvoordracht Uitwerkingsplan Waterlands
Wonen;
- de portefeuillehouder, de heer Hooijmaijers te mandateren (eventuele)
redactionele wijzigingen aan te brengen;

Het college besluit:
- tot aanpassing van procedures.

Het college besluit:
1. Te starten met een partiële herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid
zodanig dat de rode contouren geen essentiële beleidslijn meer zijn.
2. Provinciale Staten te informeren met een ( bij te stellen) brief.

16.
Concept-ontwerp partiële
Het college besluit:
herziening streekplan NHZ ten
a. In te stemmen met het concept van de ontwerp partiële herziening voor het
behoeve van voortzetting
streekplan Noord-Holland Zuid over voortzetting van de termijn van
reservering banenstelsel
planologische reservering voor het banenstelsel Schiphol, in het bijzonder:
Schiphol
- het verlengen van de termijn van reservering tot uiterlijk 1 april 2008.
- het openhouden van de mogelijkheid om wat betreft het tracé van de N201 door
Schiphol Zuid Oost een keus te kunnen maken voor het verkeerskundig betere
tracé zoals op de kaart van streekplan Noord-Holland Zuid is aangegeven.
b. De concept-ontwerp partiële herziening voor advies toe te zenden aan de
Provinciale Planologische Commissie;
c. Provinciale staten schriftelijk te in formeren ;
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17.
Aanbiedingsbrief ten behoeve
van vaststelling Waterplan

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat te informeren.

Het college besluit:
- De integrale beoordeling op het onderwerp-Waterplan met een begeleidende brief
aan Provinciale Staten toe te sturen.

18.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- realiseren van drie vaste bruggen en één rolbrug in het beheerpad van het
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Ilperveld, gemeente Landsmeer
- voor wijzigingen aan het pand Nieuwe Herengracht 18 (Corvershof), stadsdeel
Amsterdam-Centrum
- bouw woonhuis op perceel Oorgat 20A te Edam, gemeente Edam-Volendam,
- uitbreiding bedrijfsbebouwing Daalimpex Coldstores BV te Tuitjenhorn,
gemeente Harenkarspel
- Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn
ingediend:
- bestemmingsplan “ Aanpassing bestemmingsplan Butterhuizen”, gemeente
Heerhugowaard

19.
Verzoek om vaststelling
hogere waarden Wet
geluidhinder ten behoeve van
bouw 4 woningen en 3
vakantiewoningen aan de
Julianaweg te Wijk aan Zee

20.
Bezoek Minister Veerman op
30 november aan Nationaal
Landschap Laag Holland

21.
Pilot Ronde Hoep

Het college besluit:
met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Beverwijk, om
vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder, voor de bouw van
vier woningen en drie vakantiewoningen aan de Julianaweg te Wijk aan Zee:
het verzoek, voor zover betrekking hebbend op industrielawaai, niet te
honoreren;
ten behoeve van de bouw van vier woningen en drie vakantiewoningen aan de
Julianaweg te Wijk aan Zee, in verband met de geluidsbelasting van de
Julianaweg en de Zeecroft (inclusief correctie ingevolge artikel 103 van de
Wet geluidhinder), hogere waarden vast te stellen van 55 dB(A) vanwege de
Julianaweg en van 53 dB(A) vanwege de Zeecroft; de portefeuillehouder is
gemachtigd de formulering van het besluit zo nodig aan te passen.
een afschrift van dit besluit te zenden aan de directeur van de Milieudienst
IJmond

Het college besluit:
- kennis te nemen van het programma van het bezoek van Minister Veerman aan
Laag Holland op 30 november.
- kennis te nemen van het visiedocument ‘ Investeren in behoud en ontwikkeling’
opgesteld door Laag Holland welke wordt aangeboden aan Minister Veerman.

Het college besluit:
- om in het kader van de procedure van het Provinciaal Waterplan op 30 januari
2006 nog geen definitief besluit te nemen over het al dan niet inzetten van De
Ronde Hoep als locatie voor calamiteitenberging;
- na een overlegronde met direct betrokken partijen in december en januari aan PS
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22.
De Groene Long
gebiedsprogramma 2e ronde
2005

een voorstel aan te bieden over de wijze waarop tot een definitief besluit over de
Ronde Hoep zal worden gekomen;
dit met inliggende brief voor te leggen aan de leden van provinciale staten.

Het college besluit:
1) Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma De Groene Long 2e ronde
2005 bestaande uit vier projectenbundels met een totale investering van €
4.582.265,-;
2) Subsidie te verlenen conform de Deelverordening de Groene Long 2003
voor het uitvoeringsprogramma 2e ronde 2005 voor een bedrag van €
1.287.506,-.
3) Het programmabureau De Groene Long toe te staan af te wijken van de
toegekende inzet onder besluit 2 indien er nieuwe mogelijkheden ontstaan
bij verordeningen van derden dan wel wanneer aanvragen bij
verordeningen van derden niet worden gehonoreerd, dit in overleg met de
investeerdersgroep en met als einddatum 31 december 2005. Dit onder
voorwaarde dat het gebeurt binnen het op de begroting 2005 voor de
Groene Long beschikbaar gestelde bedrag.

23.
Beslissing naar aanleiding van Het college besluit:
bezwaar B&W Zijpe
het advies van de Hoor- en adviescommissie (HAC) integraal over te nemen;
bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
het bezwaar gegrond te verklaren voor wat betreft de hoogte van het terug te
vorderen bedrag en het schenden van de hoorplicht ex artikel 4:8 jo artikel
4:12, lid 2, Awb en voor het overige ongegrond te verklaren;
de bestreden beslissing van 14 juni 2005, nr. 2005-24628, niet te herroepen;
de motivering van het bestreden besluit aan te vullen;
bewaarde te verzoeken het teveel betaalde bedrag binnen zes weken na
verzending van dit besluit terug te betalen.
24.
Bestuurlijke afspraken uit
vergadering met Gouverneur
Han

25.
Bijeenkomst
Coördinatiecommissie
Regionale Samenwerking
Amsterdam d.d. 30 november
2005

Het college besluit:
- de afspraken uit de vergadering tussen de heren Borghouts, Schipper en
Hooijmaijers met Gouverneur Han van Shandong d.d. 20/11/2005 te accorderen.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de agenda van de Coördinatiecommissie (CoCo) van de
Regionale Samenwerking Amsterdam op 30 november 2005.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58

25
1, 2, 23
3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
4, 8, 11, 24
7, 9, 10, 17, 20, 21, 22,

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen
zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas
beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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